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  چکیده

باشد که در معرض _یباترین گلهاي زینتی بومی ایران و جهان میز از Fritillaria imperialisالله واژگون با نام علمی     
. باشدآوري و حفاظت و تکثیر این گیاهان، تنها راه جلوگیري از انهدام و نابودي آنها میجمع. انقراض و نابودي قرار گرفته است

ها با محدودیت ي زمانی که سایر روشابنابراین، تکثیر درون شیشه. تواند روش سریع و کارا باشدهاي تکثیر سنتی   نمیروش
 1، 5/0، 25/0(هاي در پژوهش حاضر اثر سالیسیلیک اسید در غلظت. ها روش مناسبی استروبروست براي تکثیر سریع گونه

نتایج . درصد زغال فعال مورد برسی قرار گرفت 5/0حاوي   MSها  در محیط کشت ، براي باززایی پیازچه)میکرو موالر 2و 
باعث افزایش طول گیاه، ) درصد 5در سطح احتمال ( داري میکروموالر اسید سالیسیلیک بطور معنی 2 اد که غلظت نشان د

 .طول برگ، تعداد برگ و تعداد پیازچه شد

  
  سالیسیلیک اسید، صفات رویشی الله واژگون :کلمات کلیدي

 
 مقدمه

از . گونه است 100و حدوداً شامل  Liliaceae به خانوادهمتعلق  Fritillaria imperialisالله واژگون با نام علمی     
شود، هر پیاز هرساله دو عموماً از طریق پیاز تکثیرمی. کندجمله گیاهانی است که بصورت وحشی در مناطقی از ایران رشد می

هاي شی ندارد زیرا دانهالدهد ولی تکثیر از طریق بذر عمالً ارزکند، هر چند این گیاه بذر هم تشکیل میعددپیازچه تولید می
فنون کشت ).  2(رسد سال به اندازه تجاري می 5-6ها کم خواهد بود و بعد از تولید شده ضیعف بوده و رشد و توسعه پیاز

ها عدم نیاز به گیاه مادري در هنگام ریز ازدیادي بافت چندین مزیت براي تولید و تکثیر  تجاري این گونه  دارد که یکی از آن
ریز ازدیادي در گیاهان پیازي . آیداي بدست میهاي درون شیشههاي الزم براي افزایش بعدي از گیاهکاشد، زیرا نمونهبمی

-بعنوان یک روش متداول تکثیر توجه بسیاري را به خود جلب کرده است و این یک امتیاز براي این گونه گیاهان محسوب می
  ).1(شود
هاي مربوط دهد بسیاري از فعالیتمطالعات نشان می. باشدها میادي مربوط به عمل هورمونرشد و نمو گیاهان تا حدود زی    

تواند باززایی هاي رشد به محیط کشت میبنابراین اضافه کردن تنظیم کننده. ها استبه رشد ونمو گیاهان تحت تاثیر هورمون
هاي هر پیاز اندك است، لذا ال انقراض است و تعداد فلساز آنجا که این گیاه یک گیاه در ح. دهدها را افزایش میپیازچه

  ).1(تواند داراي اهمیت بسزایی باشدپذیر سازد میها را امکاناي بتواند باززایی پیازچهیافتن موادي که در شرایط درون شیشه
ین هورمون نقش بسزایی در ا. اسید سالیسیلیک از مشتقات ترکیبات فنولی است که در دامنه وسیعی از گیاهان وجود دارد   

عالوه بر این، ). 3(دهد ها را تحت تاثیر قرار میهمچنین بیوسنتز اتیلن و حرکت روزنه. ها داردرشد، القاي گل و جذب یون
همچنین گزارشات متعددي در مورد کاربرد اسید . پردازدزا به حفاظت از گیاه میاسید سالیسیلیک در برابر عوامل بیماري
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در این تحقیق اثر تیمار اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژي الله واژگون مورد . ک در کشت بافت ارائه شده استسالیسیلی
  ).4(بررسی قرار گرفته است

 
  هامواد و روش

هاي در این آزمایش پیازها به قسمت. این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته است    
ها بصورت یک ماه پیاز 2-3جامد حاوي زغال فعال قرار داده شدند بعد از گذشت  MSتقسیم شده و در محیط کشت مختلف 

  .ها به منظور القاي تیمار مورد استفاده قرار گرفتندپیاز کامل رشد کردند و از پیازچه
ردن مقدار مشخصی از اسید سالیسیلیک میکرو موالر اسید سالیسیلیک با حل ک 200ابتدا محلول : تیمار سالیسیلیک اسید   

 2و  1،  5/0،  25/0(هاي مختلف اسید سالیسیلیک شامل در آب مقطر تهیه شد و براي تهیه محیط کشت تیمار، غلظت
دقیقه ضدعفونی  20به مدت گراد، درجه سانتی 121سپس در اتوکالو در دماي . اضافه شد MSبه محیط کشت ) میکروموالر

درصد زغال  5/0جامد با  MSهاي یکسان برش داده و در محیط کشت ها را در اندازهتیمار پیازچه ها، پیازچهبه منظور . شدند
  .فعال حاوي اسید سالیسیلیک قرار داده شدند

هاي مربوط به آزمایش با استفاده از نرم افزار آماري داده . تکرار انجام شد 5این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با    
SPSS16 ها نیز با آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفتتجزیه و مقایسه میانگین تیمار.  

  
  نتایج و بحث

دهد که تاثیر تیمار بر صفات طول برگ، تعداد نشان می)  1جدول ( جدول تجزیه واریانس : تجزیه واریانس صفات رویشی   
  .دار نبوددار به دست آمد و بر صفت طول گیاه معنیبرگ و تعداد پیازچه در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی

  
  تجزیه واریانس تاثیر اسید سالیسیلیک بر صفات رویشی الله واژگون - 1جدول 

  
 میانگن مربعات

تعداد 
 پیازچه

برگطول  تعداد برگ  منابع تغییرات درجه آزادي طول گیاه 

**64/2  **66/6  **84/1   921/0 ns  4 تیمار 

22/0 46/0  1/0  532/0  اشتباه آزمایشی 20 
25/28  22/24  28/29 33/29  ضریب تغییرات - 

.درصد می باشد 1داري در سطح احتمال دار بودن و معنیبه ترتیب غیر معنی**  و     ns           
 

هاي اسید سالیسیلیک بکار رفته بر روي گیاه الله دهد که در بین غلظتمقایسه میانگین اثرات تیمار نشان می :گیاه طول    
موالر اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار مربوط به میکرو2واژگون بیشترین افزایش ارتفاع طول مربوط به گیاهان تیمار شده با 

  .گیاهان شاهد بود
هاي اسید سالیسیلیک بکار رفته دهد که در بین غلظت، مقایسه میانگین اثرات تیمار نشان می: عداد برگطول برگ و ت       

شاهد کمترین بترتیب بیشترین و کمترین طول و تعداد  میکرو موالر اسید سالیسیلیک و 2مربوط به گیاهان تیمار شده با 
.برگ را داشتند   
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گیاهان تیمار  ،سالیسیلیک بکار رفتهاسید هاي دهد که در بین غلظتیمار نشان میت مقایسه میانگین اثرات :تعداد پیازچه   

  ).  2جدول (  طول و تعداد برگ را داشتندکمترین شاهد بترتیب بیشترین و میکرو موالر اسید سالیسیلیک و  2شده با 
  

  1/0 که مقدار داد  نشان   1الله  در  پیازچه  رشد و   تشکیل در   سالیسیلیک اسید مختلف غلظت هاي  تاثیر   مطالعه      
  ). 7(را افزایش داد پیازچه ها  تعداد  داريبطور معنی ،میلی  موالر  اسید  سالیسیلیک

همچنین  گزارش شده که اسید ). 8(دارند  نقش در سیر   پیاز تشکیل  در گزارش شده است که اسید سالیسیلیک      
  ).5(شودتحریک غده زایی می سالیسیلیک در سیب زمینی باعث

 Zizphusطبق مطالعات انجام شده اسید سالیسیلیک تاثیر مثبت در کالوس زایی، شاخه زایی و ریشه زایی       

spinachristi   )3(دارد) نوعی عناب.(  
سرعت  اسید سالیسیلیک مول بر لیتر 0/5که مقدار  مشخص شدهاي هیبریدهاي آسیایی سوسن همچنین در کشت فلس   

  ).6(  داده استافزایش   چه راتشکیل پیاز
  مقایسه میانگین اثرات سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی الله واژگون - 2جدول 

 سالیسیلیک اسید طول گیاه طول برگ تعداد برگ تعداد پیازچه

 8/0 b  2c 2/0 b 3/2 ab   0/25 µM 

8/0 b 8/2 b 15/1 b 6/2 ab 0/5  µM 

2/1 b 2/3 ab 2/1 b 65/2 ab 1 µM 

2a 8/3 a 75/1 a 1/3 a 2 µM 

4/0 c 8/0 d 1/0 c 2b شاهد 

.                     درصد است 5داري در سطح احتمال یدر هر ستون حروف متفاوت نماینگر اختالف معن  

 
 نتیجه گیري کلی

موالر میکرو 2 غلظت  اسید سالیسیلیک بر رشد رویشی و پیاززایی الله واژگون  بطور کلی در این تحقیق موثرترین غلظت
.بود  سالیسیلیک اسید   
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